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Julgamento da chapa Dilma-Temer deve reduzir ritmo do Congresso a partir de hoje 

O início do julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal 
Superior Eleitoral, previsto para hoje (6 de junho), deverá reduzir o 
ritmo dos trabalhos no Congresso Nacional nesta semana.  
A expectativa é que os parlamentares da base e da oposição 
acompanhem todas as etapas: a leitura do Relatório do ministro 
Herman Benjamin, a argumentação das partes (acusação, defesa e 
Ministério Público) e os votos dos ministros.  Pela previsão inicial do 
TSE, o julgamento deverá terminar somente na noite da próxima 
quinta (8 de junho).  
 

Leia mais 
 

Comissão do Senado deve votar hoje Relatório sobre Reforma Trabalhista-Sindical 

 

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pode votar, nesta 
terça-feira (6 de junho), a partir das 10h, a proposta de Reforma 
Trabalhista-Sindical do governo federal (PLC 38/17).  
O Relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) é favorável à 
aprovação da matéria, sem fazer alterações no texto recebido da 
Câmara dos Deputados, mas recomenda seis vetos ao presidente 
Michel Temer. 
 

 Leia mais 

MPT e OIT lançam Observatório Digital do Trabalho Escravo 
O Ministério Público do Trabalho e  a Organização 

Internacional do Trabalho  lançaram na semana passada o 

Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil 

(https://observatorioescravo.mpt.mp.br), que  reúne de 

maneira integrada o conteúdo de diversos bancos de dados 

e relatórios governamentais sobre o tema. 
 

Leia Mais 
 

“Reformas” retiram direitos e dificultam aposentadoria, dizem sindicalistas 

 

A Audiência Pública promovida, na quinta-feira passada (1º de junho), 

pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) 

para debater as Reformas Previdenciária e Trabalhista foi marcada 

por várias críticas de representantes das entidades sindicais, 

Associações, Confederações e Federações. 

Eles apontaram uma relação direta entre as duas Reformas, que ao 

retirar direitos do trabalhador tornam ainda mais difícil a possibilidade 

de aposentadoria. Noticiou a Agência Senado. 

 Leia mais 

 Inflação em 2017 cai de 3,95% para 3,90% 

A previsão é do Relatório de Mercado Focus, divulgado ontem (cinco de junho) pelo Banco Central. 
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